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Zápis 

z jednání komise pro rozvoj a správu majetku, konané dne 27. listopadu 2019 
(10. schůze v roce) 

 

Přítomni dle prezenční listiny 14 členů komise: Ing. Tomáš Hocke, Ing. arch. Petr Cuchý,  Karel 

Jiránek, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. Pavel Marek, Ing. Jaromír Pekař, Ing. Zdeněk Romany, 

Ing. Stanislav Šéfr Ing. Miloslav Šorejs, Ing. Milan Vašák, Ing. Petr Veselý, RNDr. Miroslav 

Varga,  Daniela Weissová, Ing. Eva Zakouřilová,  

 

Omluveno 7 členů komise: Lukáš Bělohradský, Ing. Lukáš Fapšo, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. 

Jiří Kovačičin,  Ing. Jiří Klápště, Petr Weiss, František Zikuda 

     

Hosté: Mgr. Jaroslav Kříž 

 

Komise byla usnášení schopná. 

 

Program: 

1. Projednání vítězné studie na novou knihovnu ve Skálově ulici 

2. Regenerace sídliště Výšinka a sídliště Přepeřská – zadání studie 

3. Prostor za Vesnou – zadání studie 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Projednání vítězné studie na novou knihovnu ve Skálově ulici 

Mgr. Kříž ředitel městské knihovny a Ing. Hocke představili vítězný návrh studie na novou 

knihovnu zpracovanou firmou  A69 – architekti s. r. o. - Ing. arch. Boris Redčenkov a Ing. arch. 

Prokop Tomášek. Odborná komise  pro posouzení návrhů na novou budovu knihovny dne 

11.11.2019 doporučila jednohlasně vítězný návrh, který pracuje s motivem Českého ráje a 

využívá stávající plátno letního kina. 

Diskuze: p. Hocke, p. Cuchý,  p. Kučera, p. Pekař, p. Šéfr, p. Varga,  p. Veselý,  Vašák, pí 

Weissová 

V diskuzi zaznělo: parkování u knihovny, nutno počítat a nalézt řešení dle ČSN, nutná konzultace 

s provozovatelem letního kina – KCT, ověřit objem stavby a z toho vypočtenou cenu stavby 50 

mil. Kč, vazby  na připravovanou stavbu nové budovy pro Fokus, 

Komise pro rozvoj a správu majetku projednala studii na novou knihovnu ve Skálově ulici 

a doporučuje RM schválit k další projekční přípravě návrh nové knihovny od ateliéru  A 69 

– architekti s.r.o. 

Hlasování:  12 pro, 0 proti, 2 zdrželi se. 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Regenerace sídliště Výšinka a sídliště Přepeřská – zadání studie 

Ing. Hocke představil záměr na zpracování studie, která bude sloužit jako podklad pro 

vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na Státní fond rozvoje bydlení do 

programu Regenerace sídlišť. Na další projekční stupně (územní řízení, stavební povolení, 
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dokumentace pro výběr zhotovitele) bude vypsáno otevřené výběrové řízení. 

Diskuze: p. Hocke, p. Cuchý, p. Pekař, p.Šéfr, p. Vašák,   

V diskuzi zaznělo: zonace sídlišť, problematika parkování a revize garáží, údržba veřejné zeleně, 

příprava výstavby nových bytových domů v Rubínové ulici. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

3. Prostor za Vesnou – zadání studie 

Ing. Hocke informoval o zadání na studii prostoru na Vesnou. ZM zrušilo původní záměr na 

využití pozemků za Vesnou pro parkování automobilů včetně ukončení projekčních prací a 

příslušných správních řízení a schválilo nové zadání řešení prostoru za Vesnou  pro využití pro 

školní zahradu a veřejný prostor.  

Diskuze: p. Cuchý, p. Jiránek, p. Kučera, p. Marek,  p. Šéfr, pí Weissová 

V diskuzi zaznělo: historie výkupu pozemku pro budoucí veřejné parkoviště, problematika 

parkování na Havlíčkově náměstí, využití lokality i pro výstavbu bytových domů, lepší 

zhodnocení cenného místa v centru města, varianta dvoupodlažního parkovacího domu, rozšířit 

studii i o prostor Havlíčkova náměstí. 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

 

 

V Turnově 29.11.2019     zapsal: Dr. Varga  ověřil: Ing. Tomáš Hocke 


